
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 
Số:          /UBND-TH 
V/v tạm dừng tiếp nhận  

người dân tự ý, tự phát từ 
 vùng dịch về Hoài Nhơn lưu trú  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
      Hoài Nhơn, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo thị xã về phòng chống dịch Covid-19; 
 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 
  

ơ  

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch 
COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 4643/UBND-VX ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc tiếp nhận người dân Bình Định từ vùng dịch về địa phương. 

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Kể từ 6h00 ngày 01/8/2021, tạm dừng tiếp nhận công dân tự ý, tự phát trở 
về quê (tự túc phương tiện hoặc thuê xe dịch vụ) từ TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh/vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Đối với những người dân Hoài Nhơn có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, không nơi nương tựa đang ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch có nhu 
cầu về quê lưu trú, chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận theo kế hoạch, sau khi 
UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội đồng hương đón công dân về tỉnh đảm 
bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, sau đó được thị xã Hoài Nhơn đón về 
đúng qui định. 

2. Yêu cầu UBND – Ban Chỉ đạo xã, phường tập trung quán triệt, tuyên 
truyền, phổ biến để người dân chia sẻ, ủng hộ và nghiêm túc thực hiện chủ trương 
của UBND tỉnh tại Công văn số 4643/UBND-VX ngày 31/7/2021 của Chỉ tịch 
UBND tỉnh về việc tiếp nhận người dân Bình Định từ vùng dịch về địa phương. 
Phân công cán bộ đảng viên, Tổ COVID-19 cộng đồng nắm chắc danh sách, đề 
nghị các gia đình có người thân đang ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch 
tạm thời động viên người thân ở tại chỗ cho đến khi tình hình dịch bệnh được 
khống chế, không tự ý, tự phát về quê. Thường xuyên nắm bắt thông tin từ phía gia 
đình người thân; nếu có trường hợp thật sự khó khăn, thì báo cáo UBND thị xã để 
phối hợp với UBMTTQVN và các Hội đồng hương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 
người dân Hoài Nhơn về theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh.  

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo xã, phường tiếp tục chỉ 
đạo quản lý, kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa đối 
tượng về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch và các đối tượng khác đang 
cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Công 



văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021 của UBND thị xã về việc siết chặt công 
tác kiểm tra, giám sát người dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh/vùng dịch lái xe, 
phụ xe đường dài và ngư dân về lưu trú cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã, 
Công văn số 1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 của UBND thị xã về việc tăng 
cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú 
trên địa bàn thị xã. Nếu nơi nào lơ là, thiếu trách nhiệm để nguồn bệnh xâm 
nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, thì sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc 
người đứng đầu địa phương, đơn vị đó theo quy định pháp luật. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo xã, phường về phòng, 
chống dịch Covid -19, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác Thị ủy; 

- Công an thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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